
مناجــات چه در ادب و چه در موســیقی، َســبک به شــار 
منی آیــد، بلکه موضوع، ژانر، یا گونه ای اســت با کارکردهای 
گوناگوِن شــناختی، عقیدتی و اجتاعی که در ارائه، همواره 
از هرنهــا و اقار آن بهره می برد؛ به ویژه در موســیقی که از 

»هرنهای آوازی« به بهرتین شکل، استفاده می کند.
مناجات در دســته ادب آموزشــی جای دارد، چرا که گونه ای 
ارشــاد و تبلیغ غیرمســتقیم مفاهیم اخالقی و دینی مذهبی 
در آن دیده می شــود و چون چارچوِب اصلِی هرنِ خوانندگان 
مردمی، ادب آموزشی)تعلیمی( بوده و هست، به همین سبب 

مناجات خوانی از وظایف اصلی آنان به شار  آمده است. 
مناجات، رابطه ای دوســویه بین انسان به عنوان »مخلوق«، با 
خداوند به عنوان »خالق« اســت. هنگامی که کســی در مقام 
مناجات خوانی برمی آید، گونه ای بیان شناخت خود و شناخت 
خداوند از سوی انسان آغاز می شود که در عالی ترین درجه این 
شناخت و بیان، پیامربان و امامان )علیهم السالم( قرار می گیرند. 
مناجــات راهی اســت برای بیان نیازهای مــادی و معنوی یا 
درونی، به شکلی آزاد و بی پرده، با خالق. در این راه و رابطه، 
انســان بیشرت از جنبه ضعف و عجز برشی وارد می شود؛ چرا 
که انسان کال گراست و به دنبال کال مطلق بوده و هست؛ 

افزون بر اینکه حّد و حدود خودش را هم می شناسد. 
هرم ارتباطی مناجات شامل چهار وجه است: 

آواز برفــراز 
گلدســته های خراســان
هوشنگ جاوید*

* پژوهشگر موسیقی آیینی

 نگاهی به آئین مناجات خوانی در
حرم مطهر رضوی



خود با خویشنت 
خود با خدا 

خود با جهان هستی 
خود با هم نوع

اما گاهی وجهی دیگر در این ارتباط افزوده می شود و آن 
وجه سیاسی است که مناجات را در حجاب پند و حکمت 
قرار داده و به جامعه رسایت می دهد. شــاخص ترین این 
گونه، مناجات های امام ســجاد)علیه الســالم( اســت که 
بهرتین درس سیاســی و ســتیز اجتاعی را با کوبنده ترین 
کلــات، در چارچــوب مناجــات و دعــا به گــوش مردم 

می رساند. 
از دیگر آثار برجســته مناجات خوانــی، آموزش و پرورش 
روح و پاالیــش درونــی آدمــی اســت و از مهم تریــن 
بهره هایش، شناساندن ذات احدیت. با چنین نگرشی، کار 
مناجات خوان یا نیایشــگر، سخت می شــود؛ چرا که باید 
مخاطــب را برای بیان ســاده و راحــت دردها و رنج های 
درونــی اش آماده  کند تا او با آن بیان، ســبک بار شــود و 

روحش آرامش بگیرد و آسودگی خاطر بیابد. 
هم راء و باء و نون را، کرده است مقرون الف 

در بازدم اندر دهن، تا خوش بگویی: َربَّنا
پس از اســالم در ایران، ادب مناجات رسایی در دو شــاخه 
نرث و نظم ادامه یافته، گسرتش و تکامل می یابد. بدین سان 
که با بهــره از علم بدیع، هم از آرایه های لفظی و هم از 
آرایه های معنوی استفاده می شود. اما یکی از شاخص ترین 
شــگفتی ها در مناجات رسایــی خراســان، چندزبانــی و 
چندگویشی شدن آن است که در این سامان شکل یافته و 
افزون بر آن بهره بردن از »سجع« است که در نرث پارسی، 
حکم قافیه را در شــعر بازی می کند. مناجات در ادبیات 
کرمانجی و ترکی و ترکمنی خراســان، دارای جایگاه ویژه 
و باارزشــی است؛ چون گونه ای »سجع متوازن« و »سجع 
مظرف« و »ســجع متوازی« در این مناجات ها شــنیده و 
دیده می شــود که جای بررســی دارد. این گونه ســجع ها 
ردپایشان در آثار عرفانی قرن پنجم دیده می شود؛ چونان: 
مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری و... امروزه نیز منایان 
اســت که هم جعفرقلی زنگلی، شاعر مردمی کرمانج های 
خراســان و هــم مخدوم قلی فراقــی، شــاعر ترکمن های 

خراسان از این مهم بهره گرفته اند. 
در قــرن پنجم با پدید آمدن ســبک عراقــی، در حقیقت 
مناجات رسایی هــا آغاز شــد؛ چــرا که این ســبک، فضای 
تــازه ای را بــرای رسایش شــعر پارســی باز کــرد؛ اما در 
مناجات رسایی های بومی محلی خراسان - به ویژه خراسان 
شــالی - آنچــه کــه دارای اهمیت اســت، بهره گیری از 
فرهنگ قومی، تکیه بر باورهای نژادی، ورود به مســائل 
فســلفی، زاهدانه، صوفیانه، اندرز و تبلیغ دین و مذهب 
و گاه نحله های فلسفی در ماهیت و منت مناجات هاست؛ 
چونان تأکید شاعر ترکمن، مخدوم قلی فراقی بر »خاکسار« 

بودنش در پایان غزل هایی که به صورت مناجات، حمدیه 
و یا مناقب و نعت رسوده است. 

مناجات نامه هــا نقش موثــری در دگرگونی ادب پارســی 
داشتند و کسانی چون خواجه عبدالله انصاری و ابوسعید 
ابوالخیــر، عرفان را با مضامین مناجات آمیختند. در طول 
زمــان، غزل نیز به یکی از جنبه هــای بارز مناجات رسایی 
افزوده شد و حافظ، عطار و مولوی هم به آن پرداختند. 
از آنجــا که مناجات، تســکین دهنده آالم درونی انســان 
محســوب می شــود و بیان کننــده پاک ترین احساســات 
بــرشی در ناب ترین لحظات ارتباطی اســت، به مرور این 
رسایش و نظم، با موســیقی مرتبط شــده و از این اتحاد 
تکنیکی هــرنی، گونه ای بیــان معنوی موســیقایی پدیدار 

می شود که به »مناجات خوانی« شهره می گردد. 
اگر کار مناجات رسا، یک ســختی داشت و آن هم رسایش 
منت و رســیدن بــه آن »لحظه بیــان و ارتبــاط« بود، کار 
مناجات خوان به مراتب ســخت تر می شد و می شود؛ چرا 
کــه او باید هم آنات مناجــات رسا را بیابد و با آن ارتباط 
برقرار کند و هم برای آن ارتباط، زبان و بیان نو و آهنگ 
ارتباط ساز را بیابد و تلفیق کند و بخواند؛ و این به مراتب 
ســخت تر اســت، چون مناجات خوان در لحظــه، باید دو 
خــِط ارتبــاط را در ذهن دنبال کند: »خــط ارتباط خود« 
و »خــط ارتبــاط رساینده«؛ و بعــد آن دو خط را به یک 
راه مشــرتک اندیشه ای برســاند: نقش خداوند در اندیشه 
مخاطبی که او برایشــان می خواند و »باید« با آن مطلب 
مورد نظر مناجات رسا و مناجات خوان، ارتباط برقرار کند. 
اینکه می گوییم »باید« و بر آن تأکید داریم، بدان ســبب 
است که مناجات خوان هنگامی که برای جمع می خواند، 
هدفــش اثرگذاری بر جمع اســت و ایجاد اندیشــه ای در 
ذهن آنان، برای ایجاد لحظه »وحدت اندیشــه«. اگر غیر 
از این باشــد کــه مناجات خوان می توانــد برای خودش و 
در خلــوت خانه  به این ارتبــاط بپردازد. هدف از ایجاد و 
گسرتش »مناجات خوانی«، رضورت فرهنگ سازی و انتقال 
ســجایای برین یک قوم و ملت به نســل های بعد است؛ 
پس واژه »بایــد« رضورت اجتناب ناپذیر مســئله  گردد و 
مناجات خــوان نیز باید ارتباط دقیق و درســتی با مطلبی 

که از سوی مناجات رسا ادا می شود، برقرار کند. 
در ایــن میان، تعصبــات قومی و نــژادی و منطقه ای در 
ارائه، کنار گذاشته می شود و آنچه که مد نظر است، خدا 
و ایــان و یقین افراد مخاطب اســت که هدِف »حدیث 
اندیشه« ایجادی از ســوی اجراکننده قرار می گیرند. یکی 
از دالیلی که در جامعه قدیم خراسان، »مناجات خوان ها« 
مورد احرتام بودند، همین قدرت »ایجاد وحدت اندیشه« 
در ذهــن افــراد جامعه بــود؛ چرا که مردم می دانســتند 

مناجات خوان ها بر این رسم اند که: 
تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود       

رس ما خاک ره پیر مغان خواهد بود 



همین سبب می شــود تا به هرن »مناجات خوانی« 
نــگاه ژرف تری داشــته باشــیم و از کنــار منت و 
درون مایه هــای آن ســاده انگارانه نگذریم؛ چون 
این هرن فقط بر جنبه های آوازی موسیقایی تأثیر 
نگذاشــت، بلکه پــس از دوران مغــول وارد هرن 
موســیقی تلفیقی هم شد و نوازندگان خواننده را 
هم در برگرفت. در خراســان به کار بخشــی ها و 
اُستا)اســتادها( آمد و در شــال غرب کشور وارد 
کار »عاشیق ها« شد. در مناطق زاگرس نشین ایران 
نیز بــا همراهی نوای تنبور یــا رضباهنگ دف و 
تاس، به مناجات خوانی روی آوردند و همچنان بر 

این سیاق، به کار خود ادامه می دهند. 
اما چرا مناجات خوانی وارد موسیقی  بومی ما شد؟ 
پیــش از ایــن، بیشــرت در ســحرگاهان، راز و نیاز 
بــا خداونــد از زبــان خوش صدایــاِن شــعرخوان 
شــنیده می شــد؛ امــا بــا به راه افتادن ایــن موج 
جدید)به کارگیــری مناجــات بــه همــراه ادوات 
نــی و دف(،  تنبــور،  موســیقی ماننــد دوتــار، 
مناجات خوانــی در ایــران از انحصار ســحرگاهان 
بیرون آمد و به سایر اوقات روزانه زندگی ایرانیان 
نیز کشــیده شــد. چه در بزم ها و چه در مجالس 
دوستی و چه در مجالس ساده خانوادگی هم ارائه 
موضــوع راز و نیاز با خداوند راه یافت و متداول 
شد. با این کار در حقیقت، بخشی ها و عاشیق ها 
و اهــل عرفان که بــه عنوان یک رســانه عمومی 
در زمــان خود به اشــاعه فرهنــگ می پرداختند، 
به خداجویی و تشــویق مردم به ارتباط جسنت با 
خداونــد حتی در شــادترین اوقات خصوصی هم 
پرداختند. چون آنان با آموزش هایی که می دیدند، 
به این حقیقت رســیده بودند که عاشــقانه ترین 
راه ارتبــاط بــا خداوند، زبان نیایش اســت و این 
خداوند اســت کــه زخمه های محبــت خود را بر 
تارهــای دل و جان آنان می زنــد و آنان منودی از 
آن زخمه را بر تن تارهای سازشان می نشانند؛ چرا 
که اگر خواســت خداوند نبود، چه کسی را یارای 
زبان گشــودن به ســتایش بود یا نواخنت بر تار و 

پودهای ساز؟« 
این طلب در ما، هم از ایجاد توست   

رسنت از »بیداد«، یا رب، »داِد توست« 
بی طلب، تو، این طلبان داده ای   

بی شار و ّحد، عطاها داده ای 
از همین رو کار موسیقی  ورزانی که »مناجات خوانی« 
هم می کردند سخت شد؛ چرا که آنان روی احساس 
احتیاج و نیاز مخاطبشــان انگشت گذارده بودند و 
گاه با خواندن مناجات، چنان آتش اشتیاق را در دل 
مخاطبان می افروختند که خاموش شدنی نبود؛ آن 

هم در اوج مجلس شادی مخاطبی که چه بسا در 
پناه باده و افیون تا بزم ابلیس هم رفته بود و این 
موسیقی ورز هرنمند بود که در چنین دقایقی پلید، 
راه مشــتاقی و پاکی را به مخاطب نشــان می داد 
و گاه آن بخت زدگان جاهل، چنان مجذوب منت و 
کالم هرنمندانه می شدند که زندگی شان به کّل زیر 

و رو و دگرگون می شد. 
شیرمردی باید این راه شگرف   

زان که ره دور است و دریا ژرف، ژرف
روی آن دارد که: حیران می رویم  
در رهش، گریان و خندان می رویم 

هــرن  و  مناجــات  ایــران،  مــردم  فرهنــگ  در 
مناجات خوانی جایــگاه ویژه ای دارد و همین امر 
باعث شــده تا همواره هرنمندان موســیقی از آن 
بهــره گیرند؛ به گونه ای که توســل جویی به درگاه 
خداونــد در موســیقی ایران - به ویژه خراســان - 
دوبیتی های ساده، ترانه های کار، منت داستان های 
موسیقایی حاســی و ترانه های عروسی را در بر 

می گیرد. 
برآمدن شاخه های گوناگونی چون »گلدسته خوانی«، 
»شب خوانی«، »سحرخوانی«، »مناجات نامه خوانی« 
و »ذکرخوانی«، حکایت از تنوع شــیوه های اجرایی، 
جایــگاه و زمان اجرای آنهــا دارد و به راحتی می توان 
به گوناگونی اشــعار و نغمه هــا نیز پی برد. اهمیت 
دادن به نغمه های موسیقی دینی مذهبی در خراسان 
بدان گونه بوده اســت که برای اجرای اشــعار چه 
به صورت منت بداهه و چه شــعر کتابی و نوشته، 
آداب و ترتیب قایل شــده و روش های اســتاندارد 
تبییــن کرده انــد. وجــود رســاله »آداب آوازهای 
گلدســته« در 1275 قمری، نشانگر این حساسیت 
می باشد. این رساله را فردی به نام علیرضا، فرزند 
حســین، فرزند اســاعیل قاینی بیرجندی نگاشته 
کــه به شــاره های 40698 در کتابخانــه تهران و 
2830/2 در کتابخانه ملک ثبت و موجود اســت. 
این رســاله ضمن پرداخنت به انواع موسیقی زمان 
خود، به شاخه هایی که در ادامه ذکر خواهد شد، 
اشاره کرده و ضمن آوردن منت اشعار، دستورهای 

موسیقایی را نیز آورده است: 
آداب آوازهایی که پیغمربان می خواندند 

آداب مرثیه محتشم که در منربها خوانند 
آداب ذکرها که در پای منابر خوانند

آداب ذکرها که در گلدسته خوانده می شود 
آداب ذکرهایی که درویشان و صوفیان خوانند 

در این رساله درباره اینکه به وقت مناجات سحر، 
در گلدســته ها چــه بخوانند و چگونــه بخوانند، 
مطالــب فراوانــی وجــود دارد که هرکــدام جای 



پژوهش و نگرش دارد؛ چونان ذکر تبلیغی ســحر و دعوت 
از مسلانان برای بیدار شدن و رو به سوی خدا کردن که 

منت آن چنین است:
بیا که شد سحر و قدسیان زدند صلوه  

که باز شد در رحمت، کجاست دست دعا؟
رسید پیک اجابت ز بارگاه قبول  

نشست فیض ازل بر رسیر لطف و عطا
صدای یا رب و یا هو ز هر طرف برخاست 

برآمد دست مناجاتیان به ذکر خدا
تو هم به کام دل خویش ناله ای رسکن  

در آن زمان که بود همنشین ابر، دعا
دســتوری که برای اجرای آوازی این شــعر نوشــته شده، 
درآمد - شــهناز است که نشان می دهد کامالً روانشناسانه 
با مسئله بیدارسازی مردم برخورد شده است؛ چون شهناز 
دارای شــکوِه آرامش و سنگینی ویژه ای در موسیقی ایران 
اســت. آنچه که این شعر در این سند به ما می گوید، این 
است که در سیصد سال پیش در خراسان به هنگام سحر، 
گلدســته خوانان مناجات کننــده، درس هــای »پیش ذکر« 
می خوانده اند و بعد مناجــات را آغاز می کرده اند؛ ضمن 
آنکه به مــا می گوید، ذکــری از اذکار مددخواهی به نام 
»مدد االالله« و »یا هو االلله« نیز در سخرنانی ها، همواره 
خوانده می شــده است که بیشــرت آن را در »نوروز صبا« 
اجرا می کرده اند. بنابر شواهد تاریخی می دانیم این گوشه 
را که امروزه در دســتگاه هایون قرار دارد، پیش از اسالم 
نیز گاهان در مراسم دینی و رسودها و نیایش های گاهان، 
بــه کار می برده اند. نوروز صبا از لحاظ نِت شــاهد، روی 

درجه پنجم گام هایون است. 
این رســاله به ما می گوید که آوازهای دینی مذهبی ایران 
تا چه انــدازه قدمت تاریخــی دارد و به عنــوان »میراث 
معنوی« چقدر از آن غافل مانده ایم. منت مناجات »یا هو 

االالله« این گونه است: 
هستی کریم بی نیاز یا هو االلله   

هستی رحیم کارساز یا هو االلله
ما را رشاب شوق تو یا هو االالله  
رسمست و شیدا ساخته یا هو االالله
ای خواجه منع ما مکن یا هو االلله 

ساقی به من هم می بده یا هو االلله 
صانع حکیم مل یزل یا هو االلله   

دارو برای هر کسی یا هو االلله
اال برای عاشقان یا هو االالله   
معجون سودا ساخته موجود االلله 

ایــن آوازها برفــراز گلدســته های خراســان، از حرم امن 
رضوی تا متام مســاجد این سامان خوانده می شده است. 
با چنین پشــتوانه ای، مردمان هرنمند خراسان نیز به دور 
از کاربردهای نغات نبوده اند و در هر زمان و لحظه یاد 
خدا و گفتگو با خدا را در نظر داشته اند. به این منونه های 

آیَفت مند در دوبیتی های خراسانی بنگریم: 
خدایا زور دستم را تو دادی  

به جمشید جهان، جم را تو دادی
به بهرام خرین سینه کنده       

خدایا، ُحسن مریم را تو دادی
***

الهی یا الهی یا الهی   
به جز از تو ندارم هیچ راهی

گناهانم چو کوهای عظیم است  
به پیش لطف تو چو پرِّ کاهی

***
خداوندا تو ایانی عطا کن  

بهشت جاودان را جای ما کن
به فردای قیامت روز محرش 

محمد)ص( را شفاعت خواه ما کن
گذشــتگان ما مدام نیایش می کردنــد و مناجات به درگاه 
حق داشــتند؛ برای اینکه انسان در حال وسعت و نعمت، 
منعم را فراموش نکند و به همین سبب نیایش و مناجات، 
ایجادکننده ارتباط با خدا و بریدن از ماســوی الله اســت. 
گذشتگان می گفتند که مناجات، شور و عشق الزم دارد و 

به هر کس توفیق این نیایش عطا منی شود: 
دامن خلوت، ز دست  

کی دهد آن کس که یافت
در دل شب های تار   

ذوق مناجات را؟!
پیامــربان با همه بزرگی شــان، هرگاه نیازی داشــتند یا به 
ســختی ای گرفتار می شــدند، تنها مشکل گشایشان نیاش 
و مناجــات بــوده. نیایش هــای یونس)علیه الســالم( در 
شــکم ماهی، نیایش هــای ایوب)علیه الســالم( به وقت 
بیاری، نیایش های موســی)علیه السالم( در خلوت طور، 
نیایش های ذکریا به وقت شــکنجه و ســختی، نیایش های 
عیســی)علیه السالم( به وقت درخواست نزول مائده های 
آســانی برای حواریون، نیایش های آدم)علیه السالم( در 
مقام اعرتاف به تقصیر و... همگی نشانگر قدرت گفتگو با 
خداوند اســت. اما آیا امروزه قدرت مناجات را به جوانان 

آموخته ایم؟
با مناجات دیگری از »رســاله آداب آوازهای گلدسته« که 
آن را باید در شــهناز- درآمــد اجرا می کردند، مطلب خود 
را بــه پایان می برم و برای همه ســعادت ارتباط جویی با 

خداوند را خواهانم، انشاءالله. 
یا َمن بَدا َجالَِک فی کُلِّ ما بَدا  

بادا هزار جان گرامی تو را فدا 
من نام از جدایِی تو، دم به دم، چو نِی  

زان خوش ترم که از تو نِیَم، یک نفس جدا


